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lllnlerın har kelim•· 
sinden ~ kuruf ahnır 

Ocrot peşindir . 

i at,•• Başvekilimiz SD~k;~r 
i Re/ ik Saydam 

·T.H.K. Kurultayında söylediği bir nutukta 
iç· Kurultaya çalışmalarında ba~arılar· diledi ve dedı ki: 

1 rıde bulunduğumuz buhranın işaret ettiği 
. ~'ka,.kanatlı bir millet haline giriyoruz,, 
\~tlılrliı 5 

A.A.- Baş· dan gelişebilecek bir ha- Fakat Kurumun elallı-
t l'tlarn b ~oktor 'Ref k vacılığın kök ı:ıalabilmesi ğı milli yardım ölçüsil· 
.~~llturn ugun Türk Ha- ;çin e.ı sağlam mesnet o· d d · · t 
'tııı <41Uuun k' . . 1 h ne ayan ığı ıçm va an-

tay se ızıncı an av1t endüstrisi mese· daşlarımızzdan dııhtl çok 
'':riıt\ 

11
:
1 aşa(tıdaki nu lesine Cümhuriyet hükOme bilgi ve hareket istiyoruz. 

\j• l\uruıf nııştır. ti hüsusi bir önem vermek Türk Hava Kurumunun 
· ayın sayın üye· tedir. Kurul':!un bu saha· gelirini, haşlanan geniş iş 
İGtk li da ki çalışmalarını havacı· !ere yeteı-:ek bir seviyeye 

~ Şekııi:~a Kurumu- lık davasını bir devlet işi çıkarmak ve yeni tedbir-
~ \j~aı lQ cı Kurultayı halinde olgunlaştırarak ler almak icin Kurultay 
~ ll<1e to eln buhranh gün bir araya toplamıya yarıya çalışacaktır. Alınan kerara 
":ıl ~1,' l\ut\!~t anmış bulunu· cağı için d kkaUe takip e- Cumhuriyet Hükumeti her· 
f' l.,lı~1 i 8~'.111 üzerinde diyorum. Aziz Milli Şefi- zamanki gibi ehemmiyetle 

• _J Ço~ d~ ~ıtı:tıeri bugün mizin yakın .alakalarından destek olacaktır. Havacı 
ı~ ~· liq\'a ş. nduren .dava· kuvvet alan bu teşebbüs lıkta' kısa zamana çok iş 
,,.., ~ Sılal · b 1 il. '1- ~ıtıa so 

11 ııısa~ları d_ün.y~ ılurumunu~. elv~riş sığdırmak zorunda u un 
,i~ ~ c Ustu .. kuyor. Gökle sızlığıne rağmen ıyı \ürü duğumuzu vatandaşlara en 
~ ttı llıil!e~lu~ göstereni- mekledir. • iyi anlatabHeçektir. T. H.K. 
~ ~ \,ı.~t da 0 

.. ~u ~:~tığı ıztı Saym arkada~larım! mu temsil eden siz, sayın 
oJd Ilı "'il ha .. Roz onundedır. ikinci dünya harbi üyelerdir. Kurumun önün 

-~, vasın h d l . fi' ~ ~ bütu a. aki:n ol- hava m al1.emesı rıin kullı..· e Bçı an genış ve şere ı 
... Q ~r~ 1 n dun yaca ha- nılışında büyl\k dı-ğişiklikler hizmet ufukhırı milli ha-
rır~ ~ 0 

arak k b l b' vscılığınııza, bugüne kadar ;r ı lurk a u e· yapmış ır spor vasıtası 
'rh,ilıı dn M· ~va Kuru· sayılan planör ve yalnız eksiı.liğini duyduğumuz ye 
f! .. Q.ı ~ ıll ' ·' ni e8erıer kazandıracaktır. • 1 ~ ~ ker· . 1 nıüdafa emniyet için kullanılan 
k_ eı.. ısıude l. .. ü .. 1 Milletimizin görüş ve kav "'ı-.. ·• ıstn.ı · ... uu. guu n paraşut ,, son zaman arda 

i t 'llJeı ""' 1gı tedb 1 rayış kudreit Kurultayın ~ ~ ~r U ır er ve şaşırtıcı tesirlAr göstermiş yeıinde kararlarile bel'a-
~ ~~il ç~rındu bir kal tır. Bugün artık motörlü her Kurumun muvalfnk 
j ~ ~ t~ler~&ırnııştır. Dün tayyarecili~ın yttnıb.ışında olacağının teminatıdır. 

U eı:aıı u e Yardımcı bir büyü, sayıda paraşütçü Sekizinci Kurultaya 
llııh h Çak artık iltin· yetişttirilmesi ve kıtalar la sevgile selamlar, çıılışmala 
\>ı-ti <J) Url.ıiııin başlıca şıyan planörler vücuda rında başarılar dilerim. 

~tlıekted~tak münakaşa getirilmesi Millimüdafan V 1 5 
~~ ba\'aır. Ç!!tin ı:;avaş hazırlıklarmda yer almak a imiz oyer 

'%r \>cıı~71n üstune al tadır. Türk Hava Kurumu Dün döı tyol ve er-
~i g611~şzı .. ?ı:ri başara bildiğiniz gibi planör ve zinde tefti~lerde 

uJ' idil \>e h 0 
Çude çalış· paraşütçülük üzerinde -1 

t· t~ ır. B ~ıırlanrnahaa çalışmasını arttırmış bulu bu lur.du 
"" ~ l!ılı~ın ub·~.u~~ içiu do nuyor. Artık havalarda i · 
v- l'j \~ ~ıttını Ulun teknik yi vuruşan kanatlarla vatan Vttlimiı Soyer mahsule 

., ~l\t~ıı t6(!. ~emmleket Jü~ını korumasını bilen Dörtyol ve Erzine giderek 
_J ~ı.' Uir lt4 atık etmek mılletlerin başı üstündi elkoyrua işleriııi gözden 

.l'_J ~t'll!ı~<l r ıftan teknik gök emniyetli sayılıyor. geçire:nek üzere dün Dört 
tit'/ l'ıı k hilg~· havacılığın Toprak ve su havanın dm yol ve Erzine gitmişler· 

'.ltı'l'ıı11kerı 
1 1 sanatı ba- rine girmiştir. içinde bu- dir. 

~. n:l78.d~ d:a~at .
1
•.kul- lunduğumuz buhranın işa· Açık fe~ekkür 

tıt~ ihrrrıek ~knısıye~ ret ettiği kanatlı bir mil "I 
ttı llıır:rıı~ b yo~~~.dakı let haline girmek yolunda Geçirmiş olduğum ka 
~tk8lr:rıakta~ goruşten yız. Türk havacılığını tek za dolayısil~ bizz:tl beni 
lijt~daştarı~~· nik eleman bakımından lıam görmiye gelen, telgraf te· 
~ııı li•va K ı~adde ve sanayileşme yö leffoa ve mektupla hatırı 

ı~'~a l kay . k urumu· nı\nden kısa bir zamanda mı soran sayın arkadaşla 
'-~t~f .bir h~: lurımıza istiklaline kavuşturmak ka rımııı hepsıııe ayrı ayrı ce 
~~ıı_11ııı te,.... 1a1cıl~k en· rarı ancak yüce :milletimi vap vermeme imkan ha· 

"4ttı ... e erı atıl · - d kk ' ~~ gösterdiğ: • z~~ yardımlarile gerÇdkltişe sıl olmadığın l\ll leşe ·ur-
'~ tı.ııtay10 .• ,' ~ay- bılır. Kurumun çalışmala !erimin 1bHlğına seyın ga-
ı.ı~1 bıışlıc ~ıerınd1 . rından elde edilen rakam ' zetenizin vasıta olmasını 
t Cctktır. Aal ış1lerden l lar dav<ıya bütün milletçe \ ric.ı ederim. 

eı:ıf) enı ekette ·.. "f d'I . ~ ~eıı., k 1 ı~ı nu uz e ı mış oldugu Parti ve BeleJiye Heisi 
arşı aşma nu gösteriyor. Abdullı1h Bil;-;in 

BDnO geçen aayuar 
10 kuruştur 

~B. MilletMeclisi 
Kö Jkullarırve Enstitüleri 

kanununu müzakere ediyor 
Ankara 5 A.A.- Bü- ı ~ Hlyıhasının müzakeresine 

yük Millet meclisi bugü11 devanı olunmuş ve24 ucu 
Doktor Muzhar Garmeoin re- maddesine kadar kabul 
isliğinde yaptığı toplantıdn edildikten sonra pazartesi 
köy okullar ve Enstitüle giinü toplanmak üzere iç· 
rini teşkilatlaııdırma kanun timaa son verilmiştir. 

T.H.K.Sekizinci 
Kurultayı 

Dün Başvekilimizin nutkile açıl dl 
Kurumun 1941 yılı varidat 4,5 milyon lira kadardır 

yakında seri halinde mektep 
tayyaresi inşa edilecek 

Ankara 5 A. ı\.. - Türk 
Hava Kurumunun 8 inci 
kurultayı viliiyetlerden ge· 
len delegelerin ve 'kalaba 
Jık uir dav~tli kütl(-sirıin 

huzurile bugün saat 10 da 
Başvekilimiz Doktor Hefik 

Sdydaının bir nutkile açıl · 

mıştır. (Başvekilimizin nut 
, ku diğer sütunumuzdadır ) 

Kurultay Başkanlığına 
Hüyiik Millet Meclisi Reisi 
Abdülhalik Renda, reis 
vekıijiğine Hilmi Uran ve 
katipliklere de Nizımettin 
Kırşanla Celal Dinçer se· 
çilmişlerdir. ~Ebedi Şefin 

muvakkat ktıbrine, hariç· 
don gelen delge1erin de iş 
tırilkile, bir ~elenk konul
ması,Mil ı i Şef ismet Inönü· 
ne Kurultayın tazimleri 
uin urzeJılınes: için bir he 
yet seçilmesine ve Mareşal 
F~vzi Çakm ğ kurultayın 

saygılarınııı ~ J· ıf la l>' ld i 
t"ilmes! hakkıuJ .ı k i riyaset 
teklifı alkışLarlcı kabu ı edil 
miştir. Uundun başka C. 
IJ. P. Genel Sekrt"terliğine 
Kızılay, Çocuk Es rgeme 
kurumu ve .Maarif Camiye 
tine Kurumun sevgi ve iyi 
dil ekleriuın lıildirilm eside 

kabul edilmiştir. 
Bundan sonra T.l:l.K. 

Başkanı Şükrü Koçak Ge· 
nel Merkezin iki yıllık ça. 
lışma ' raporu hülasasını 

okumuştur. R1porda dün· 
yanın bugünku durumunda 
uçnğın önemi belirtilmekte 
d ir. Kurumun 1941 yılı ge 
liri 4 milyon 231 bin 266 
liradır. RapJrda iki Ku .. ut 
tay arasındaki çalışmalar 

dan bahsedilirken tıilbas · 
sa paraşüte önem verildi· 
gı, modelcilik üzerinde 
çalışmaların devam ettiği, 
havacılığın en önemli işle 
rinden biri olan tayyare 
endüstrsinin ürnid verici 
durumda olduğunu kayd· 
ettikten sonra bu hususta 
şu malUm atı vermektedir. 
20 kişiden mürekkep olan 
bir ihtisas h~yeti bir ara
ya getirilmiştir. Eti Mesud 
fabriksında ilk iş olarak 
l ı s ansı alınmış olan mek• 
tep tayyareleri seri halinde 
imal edilecektir. u.Bundan 
başka yeni tip planörler 
ve uçaklar üz rinde de ça • 
lışılmakta ve •>rdunun tay 
ya E'eriain tamir ve reviz 
yonu işinin de]yapılmasına 
ç rıhşıllnaktudır. 3 mühen· 
dislik büro motör fabrika· 

1 

sile meşguldür. Ismarla· 
nan tezgahlar gelir gelmez 
mektep tayyaresi yapımı 

na başlanacaktır. Bunun 
içiude hanı ım.ddelerin yurd 
içinden taminine çalışma 
işlerı ilerlJmiştir. 

Kurultay ikinci toplan 
tısını pazartes1 günü saat 
10 de yapacaktır. 



YE lJGÜN / Q~ - ~ . 
Mahsula elkonma kararnamesı 

-2-

. hesi ıtıti 

Romanya 1 1 aponlarl Şark ceP ~~o"'' -~ . J t Şimdilik hatıer 5 ~·~ 
Amenkanın Zehirli gaz kul- içinde J\"; ~ Karar sayısı 324 ,. 

1- Millt korunma ka 

1 nununun muaddel 14 ün
cü maddesi hükümlerine 
mUstenid~n, memleket da
hilinde gerek 1941 yalı 
mahsulünden olup henüz 
elkouwamış bulunan ve 
gerek 1942 yılı zarfında 
istilısal edileo milstahsilin 
ekmeklik, yemli!\, tohum 
luk ve y~meklik ihtiyacın· 
dan gayri bilftmum buğ· 
day, çavdar, mahlut,mısır, 
her uevi darı, kaplıca, yu 
laf ve arpa mahsulilne bil 
kQmetçe eJlronmuştur. 

Ticaret Vekaleti lüzıım 
gördUğü yerleri, lüzum gör 
di ğil zamanlarda elkoy
rua hükmünden hariç tu· 

tabi lir. 
2- Müstahsilin bi ın 

ci madde mucibince el ·oy 
mn hilkmünden istitma ~ 
dilen ekmeklik, yemeklik, 
tohumluk ve yemlik ihti· 
yaçlan aşağıda yazılı şe
kilde tesp"t olunur. 

On iki aylık olmak il 
zere: 

A- Ayda behn nü· 
fusa üstUste vnsı.1.ti olarak 
20ki\o ekmeklik ve yemek 
lik hububat. 

B-Müstubsilin vesaiti
ne ve H ti darına göre e· 
kebile~i tohumluk lıubu 
bat 

C- BüyCk ve küçük 
baş hay' sn sayısına göre 
Ticaret Vekilletinco tes· 
pit olunae;ak senelik yem 
lik hububa~. 

3- Hububat rekolte 
sillin ve elkoyma hUkmü
ne tabi hububat miktarı 

nın tahmin ve tespiti aşa 
ğıdaki şekilde yapılır. 

A-Tahmin tarlada ve 
tespit harmanda yapılır. 

B-Oraktan evvel, ikinci 
mlidde mucibince halka bı 
rakılacak hububat :mikta 
rı tayin ve tespit olunur. 

C- Harman zamanın 
da B fıkrasına göre tayin 
edilen ihtiyaçlar ,,Ustvde 
kalan miktar kati ·olarak 
tespit edilir. 

Tahmin ve tespitte köy 
muhtan veya onu temsi· 
len ihtiyar hayetinden bir 
a~.a subaşile beraber çalı 
şır. 

Bu tahmin ve tusp"t i· 
şi Ticaret ve Zıraat Veka 
letleri tarafından ;müştere 
ken haıırladacı.ık talin~at• 
name eeaslarına göre Va
lilerin nezaret ve mesuli · 
yelleri altından yapılır. 
Tahmin ve trspit ldaliyeti 
nin murakabesinde ve el· 
koyma hükmünün tatbiki 
iılcr\nde Ticaret ve Zı u 
at VekA etleri mttmurları 
ı lüzumuna &ore talimat• 

namede tarih edilecek di· 
ğer vekaletler, resmi ve hu 
susl milesseselor mensup~a 
rı kOy dağıtma birlikleri 
azaları ve tahmin işlerinde 
ihti,..as sahibi oldukları an
laşılan diğer vatandaşlar 
Valilerin emrinde ve ma· 
hallin en bUyUk mülkiye 
memurunun vereceği di
rektifler dairesinde ietih· 
dam olunurlar. 

4 - Tahmin ve tesbit iş 
!erinin murakabesinde ve 
elkoyma hükmilniln tatbi
ki işlerinde İ8tihdam cdi
lecekierin vazifeleıi şuıt· 
lardır. 

1- Suba~ı taruf ından tah
min ve tetibit edilen mın
takaları koııtrnl etmek, 

JI · Müstahsilin, çift sahi 
bi olmayauhırın, veytt çift 
sahibi olupta istihsali ihti 
yacına tahsis edilecek mik 
tar haricindeki hububata 

' 
aşağıda yazılı olduğu veç 
hil~, elkoymu işini tanzin• 
etmek: 

(d) \lüe;tahsilin ekmeklik, 
yemeklik, tohumluk ve 
yf'mlik ihtiy cma tahsiR~· 
dilecek :oiklı.rı teshil ve 
alttkndal'larn terkdmel:, 

(b) Müstahsilin ekmeklik 
yemeklik, tohumluk ve yem 
lik ihtiyacımı terkedilen 
miktarı bir köy hububat 
ihtiyaç bordosunda tesbit 
ederek bu bodroyu, kecdi 
lerine hububat terkedilen· 
lere mtilıürletmek veya im 
zalatmak veya parm.ık 

bastırmak, 
(c) Köy dahilinde öğret 

men ve eğitmen gibi çift 
sahibi olrnıyanların ihti
yn~larını tahdit esasın gö· 
re tesbit ederek, bunlara 
bedeli muirnbilinde müs 
tahsilden l ububat satışı 

yaptırmak ve aıap, çoban 
ve amele gibi müstahdem 
lerin ve köy bekçisi, köy 
imnmı gibi hak sahip'eri 
nin haklarının kendileriue 
verilmek üzere :esas mal 
8ahiplerine tesbit etmek 
veya bunlarla mal sahiple 
ri uyasındaki uyuşmaya 
uygun olarak haklarım a· 
yırıp kendilerine teslim et

mek 
(d) Köy istihsali • t~hdit 

esasma göre· yeter miktar • 
da değilse o köye daha 
ne kadar hububat yardı
mı yapılmak lfızım geldiği 
ni tesbit etmek, 

(e) Yukarıda yazılı esas 
lur duir~sinde tayin edı le 
cek olan küy ihtiyacından 1 
fazla miktara elkoymuk 
ve el konan miktarm bord 
rosunu tanziırı etmek. 

Neşriyut Müdürü 
Selim Çelenk 

C.H.P. ı\latbaası Antakyu 

H · ı 1 Lo·1dra 4 >-· 5ô ~~ arp ı anını anıyormuş güııde~beri geıeıı ~~~ "'tdı 
Bir foı.'maliteden Buna devam edecek- tebliğleri cnuhare:6,~ 

ibaret sayıyor lerse Amerika da nın bir istikrar ·yor· ...o 
olduğunu Jös~e~~ bar:;, 

Bükrf!ş : 5 A.A.- Ro 
manya ajansı dildiriyor: 
Reis Huzvell Amerika Bir· 
leşik devletlerile Homan 
ya, Macaristan ve Bulge· 
ristan arasında harp halini 
parlamentodan istemiş ve 
parlamento da tasvip et· 
miştir. Şimdi proje ayan 
meclisine sevke::!ilıniştir. 

Biz bunu olmuş farzedi
~ oruz. nu kurar siyasi ve 
iktisadı :;alıada olduğu gi· 
bi asker isııhada da hiç 
bir tesir yapmıyacnktır. 
}, ıneri im ile esasen 12 ilk 
kanund3 mihver devletle 
rmın harp iUi 
mndan beri kt"ndiınizi harp 
halinde s{lyıyoruz. Bu 
harp hali ~cnebi bir ılev 

let için değildi r. Biz har
bi Asya bolşeviklerinden 
Avrup ıyı kurturmıık için 
yapıyorı z 

Sorarız : Eğer Sovyet 
lPr bize ta:ırruz Pf Se ve 
biz: istılft etseydi Amerika 
So .ryetlere karşı harp ede · 
c~kmiydi. Bugun Ame"İ · 
ka \vrup.ı rGed1uiyetinı 
değil Bolşevizmi miidafaa 
ediyor. Eğer Rusya bizi 
istilfi etseydi bütün orl.:1 
Avrupa Mılletlerinin luıli 

ne o'urdu? Hiz tecuvüz et 
mEdik, s;ıdece Bolş<;vikli 
ğe karşı savıışıyoruz. Anıe 

rikanın aldığı son karar 
bir formaliteden; ibarettir 
ve iç yilzij bizi ulSkad ır 
etmez 

Tur;h bu günkii sıva 

şah milletlerden bahsed~r 

ken bütün hakikatleri orta 
ya koyaclk ve o zaman 
Huzvelt hakkı ıdı d:ı kura 
rınm verecektir. 

Adm~ra takımı 
Yarın son Maçını 

yapıyor 

Istanbul 5 AA.- Ad· 
mirn takımı pnzur günü 
rnn maçını yapa caktır. Pa 
zara kadar olan istirahat 
devrelerinde Admir~lılıırls 
tanbulun giiıel yerlerini 
gezmiş ve bu amdn ada· 
)arla boğazııı · güriilmeye 
değer yerlerine gitmişler

dir. Viyt>. nlı fotbn1culu .. , 
son maçları için bugün 
F r:ner stadı:ıda aııtrne·c an 
yap ıcakiurdır. Son maçla-
rı Galata6araylılar ile ola 
caktır. Galatnsaroy şinıdi 
en mü kemme) kadroya 

3 ı 3 p bulunuyor. Buson 

kullanacak yet kuvvetlerııı bal' 
Vaşirıgton 6 A.A.- Rfis Almanların ilkb~oz[Jl~ 

Ruzvelt Japonyaya ihtar·- ruz planlar:nı ftsll ~ 
da bulunarak erğe Çinde Şimdi her ikı tara teı.r,r 
zehirli gaz kullanmaya de- teşebbüsile harP 
vam ~erse, Amerikanm lımaca~tır. ~ 
da mukahele ederek Z"'lıir • feblig 
li gaz kullan:ıcaklarını 1 
tildirmişle rdir. 1 a nen . (lltııJf 

Çeltik kanunu 
Süratle tadil ediliyor 

An karn-926hazi r anın 
da neşredilen 3039 sayılı 
çeltik ekimi kanununun 
tadili hususunda vapılan 
etüdler dun zırant ve sıh

hat vekaletlari tarafından 
ikmal ed•lmiş ve kanunun 
muaddel şekli Ba~vekalet3 
gönderilmiştir. bu kanun 
da göz önünde tutulan en 
milhim cihet umumi sıhha 
tın vekayesidir. Binaena 
leyh yapılacak çeltik zıra 
atı sıkı kayıt ve ~artlara 
tahi tutulmuştur. 

Kanun Başvakilletten 
süratle Hüyil" Millet Mac 
li;;ine sevkedilaCEıklir. 

Açık teşekkür 
G~çirmiş olduğum ka 

zad an hemen koşarak tle· 
ni binbir türlü ihtimamla 
Iskend run hastahaıtesine 
getiıen vı~ 'bila fasıla on 
gün sıhhtlııola yakından 
ilgilenerek tehlikeyi ber 
taraf eden kıymetli Jsken· 
kenderun hastanesi Başta 
tabibi operatör Doktor lb 
rahim inal ve kıymetli ar 
kud1Jşlarma teşekkür ve 
minnetdarlığımın ibHlğına 

sayın g ız~tenizi vusıht ol· 
masım rica ederim . 

Parti ve Belediye Reisi 
Abdullah Bilgin 

Bir tavzih 

Perşembe günU çıkan 
nushamızduki açık teşek 

kürriln imza~n ıınutn':nuş· 

tur. imzanın "ikbal .Balet" 
olJuğunu tavzih edur özilr 
dileriz. 

Satılık zeytin odunu 

Payas Belediye Reisli· 
ğinden: 

Belediyemize ait 1.eytia 
lerden kesilen 5') ton o· 
dun açık arttırma ile satı· 

1Hcakt1r. Ist~klilerin 15 ha 
ziran 942 gilnü L>elediye
ye nıüraca ıtları ilftn ulu· 
nur. 29-2-5-7 

maç Jstanbulda buyuk bir 
ile alftka beklenmektedir. 

Kırıkhanıo (,il ,.sıı ~ 
mahalesinde ot~ıı ç• (f 
mP.t oğlu ;\~~etil d8"' rJ 
Moralı vek1 lı . ııııet l# 
killeriııden Alı 0 ~o 
f ındau Kırıkh9111 rıı~~ 

· de 
luş mahaUesıo ·ı.aıtl .ı~ 
iken halen 

1 ~':l 
meşhut bulunan p ı ~ 
kızı Fehicne Ge11:ıiıı ı\ 
ne Kırıkhanda ·bir P' 
parsel numaralı . • 

·ı· içtll 
arsanın tescı 1 ·ııe 

. k rııe8' 
hukuk mah e. rorPJI 
lan davanın yil 
ruşmasında .0 i~' 

MUddeiaieYr.~etiııd l 
gAhıoın me\!hll ' f110"/ 
naen AntakY8d

8
.1e • 

Y . .. gaıeteS1 

1..,,s _enıgun . ., :ıPı w 1 sıne teblıgat y dell 4· 1 
karar verildiği~e 11" ıı' 
günü mahkalll liJ olJ 
ması ilAoen telı • (f1e 

Vakıf gaYr1

18,ı 
k u 1 icar. d' 

lCeıı . ~ 
Vilaı.·et Mer 1.1rı 

J •t g;J; 
linde vakfa Jl lf ~ıll ~ 
rnllerin 942 rnıı fi' ~ 
lan açık arttırı11 t 1 /. 
rıl mıştır. ihale gaııO ..ı 
942 perş:!cnbe ·Mrt·ııı 
1 'J da Va kıfiar 'ıı ı;it 

Bılo ~o I 
yapılacakll~· ·d re ~ 
redat listesı 1 ~8tiıJ f' 
runa ve rneCll

10 91tıı> 1 f. 
telif yerler ~" ;oıd'.~ı 

Istektilerıo ·ıe b1 ~ 
b k t 

..... inatları ol~ 
uçu eu.• uıcı 

müracaatları t ıO 
6,8, 

• 
DişÇI ~ı~ J 

k' o4 Jç 
Hoca Ze 5,0 

Mehrnet ·t1S5 
tin Ere'' 

tyJf,, 

U "nrşı . 
zun .,. İ''' 16 ınuay(lneh:ıne81'8t>ll 

ve hastalarıııı .. . ,.. ' 
mışt~r, i}Jltefl ~J 

Cuma g dD' ~~ 
t ·· l't-1 y•e ıı:ı .. an 0 0 e, dev"' ~t 
nın dişleri be ıı" .. ,J 
ne edilir -ve çı (f 
dür. ~ 
Say lıcadan A 


